
27 ноември 2019 

 

10.00 – 12.00  

Водещ:  проф. дин Илия Илиев 

 
10.00 – 10.20  проф. дин Илия Илиев (ИИИ). Щрихи от живота 
на българите през ХІІІ век 

 
10.20 – 10.40  гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов (ИИИ). 
Ежедневието на православния българин и неговите селища през 
XV – XVII век 

 

10.40 – 11.00  доц. д-р Стефка Първева (ИИИ). За модата и 
традициите при оформяне на външния вид и облеклото на 
селяните в провинция Румелия през ХVІІ – ХVІІІ век 

 

11.00 – 11.20   гл. ас. д-р Инна Манасиева (ИИИ). Ежедневието на 
българския колонист в Руската империя през XIX век 

 

11.20 – 11.40  гл. ас. д-р Маргарита Добрева (ИБЦТ). Извори за 
ежедневието на преселниците от Крим и Северозападен Кавказ в 
санджак Видин (60-те – 70-те години на XIX век) 

 

11.40 – 12.00  Дискусия  
 

ПОЧИВКА 

 



13.00 – 15.20  

Водещ: доц. д-р Пламен Божинов 

 
13.00 – 13.20  проф. д-р Йорданка Гешева (ИИИ). Фамилия 
графове Пеячевич – делници и празници. ХVIII – ХХ век 

 

13.20 – 13.40  доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце (ИИИ). 
Градският бит на чехите в средата на XIX век през погледа на 
четирима руски практиканти 
 

13.40 – 14.00  доц. д-р Антоанета Кирилова (ИИИ). Из 
ежедневието на един град в Османската империя в епохата на 
Танзимата: Българите в София в средата на ХІХ век 

 

14.00 – 14.20  доц. д-р Пламен Божинов (ИИИ). Ежедневието 
на българите край Босфора през XIX век между традициите и 
модерността 

 

14.20 – 15.00  гл. ас. д-р Станислава Стойчева (ИИИ). Между 
Бог и насъщния: свещенически нарушения от екзархийския 
диоцез в Македония (края на ХІХ – началото на ХХ век) 

 
15.00 – 15.20  Дискусия 
  



 

28 ноември 2019 
 

10.00 – 12.00 

Водещ: д-р Руслан Иванов 

 
10.00 – 10.20  проф. дин Лиляна Симеонова (ИБЦТ). 
Българското участие в константинополската търговия през Х век 

 

10.20 – 10.40  гл. ас. д-р Елена Костова (ИИИ). Дубровник и 
неовизантийските държави (Адриатическият модел в 
установяването на икономически връзки на Балканите през 
първата половина на ХІІІ век  
 

10.40 – 11.00  д-р Руслан Иванов (НБКМ – БИА). Ежедневието 
на българските търговци през втората половина на XIX век 

 

11.00 – 11.20  гл. ас. д-р Мария Левкова-Мучинова (ИИИ). 
Езикът на стопанското ежедневие на българите през ХIХ век: 
според търговската документация и деловата кореспонденция на 
български стопански дейци 

 

11.20 – 11.40  проф. дин Тамара Стоилова (ИИИ). Москва на 
търговците през ХІХ век. Бит и нрави 

 

11.40 – 12.00  Дискусия 
 

ПОЧИВКА 

 



13.00 – 14.40 

Водещ: доц. д-р Петя Димитрова 

 
13.00 – 13.20  доц. дин Милкана Бошнакова (НБКМ – БИА). 
Мирното ежедневие на четниците на Вътрешната македоно-
одринска революционна организация (ВМОРО) 1900–1913 г. 
Изхранване 

 

13.20 – 13.40  д-р Елена Александрова (Регионален исторически 
музей – Благоевград). Дисциплина и всекидневие на кадровия 
състав на ВМОРО (1893–1912 г.) 

 

13.40 – 14.00  доц. д-р Виолина Атанасова (ИИИ). Професия 
войник: фрагменти от живота на индийските войници през 
Първата световна война 

 

14.00 – 14.20  доц. д-р Петя Димитрова (ИИИ). 
Военновременни делници и празници: из живота на 
дипломатическия корпус в СССР в годините на Втората 
световна война 

 

14.20 – 14.40  Дискусия 
 

ПОЧИВКА 

 

 

 

 



 

15.00 – 16.20 

Водещ: доц. д-р Олга Тодорова 
 

15.00 – 15.20  доц. д-р Снежана Ракова (ЮЗУ „Неофит 
Рилски“). Даровете за султана: венецианските пратеничества до 
османския двор от XV и XVI век и техните дипломатически 
подаръци 

 

15.20 – 15.40  доц. д-р Пенка Данова (ИБЦТ). Всекидневието на 
посланика републиканец в империите от ХVI столетие 

 

15.40 – 16.00  доц. д-р Олга Тодорова (ИИИ). Ежедневието на 
една консулска съпруга в балканските провинции на Османската 
империя (Фани Джанет Блънт през третата четвърт на XIX век) 

 

16.00 – 16.20  Дискусия 
 
Закриване 
 


